R. Virgílio Arcie, 98 – Capivari
Colombo-PR
Tel.: (41) 3656-4268
Coordenadas para GPS:
25°16'11.8"S 49°08'57.5"W
-25.269943, -49.149314

Para você chegar até nós sem stress e pontualmente, preparamos essa descriҫão
de como chegar ao sítio.

Obs.:
• Se usar GPS, utilize as coordenadas acima, pois usando o endereҫo, não
será exato o destino final :-)
• Se usar WAZE, coloque Espaço Maydê e chegará diretamente

Caminho via ESTRADA DA RIBEIRA
Desde o sul, leste ou centro de Curitiba, o melhor caminho para chegar ao Espaço
Maydê é pela Linha Verde (Rodovia Régis Bitencourt) em direҫão a São Paulo, e a
partir daí a Estrada da Ribeira.
Indo pela Linha
Verde, um pouco
antes de passar
pelo Trevo do
Atuba, saia pela
direita para fazer
o retorno.

Há uma placa:
„Leroy Merlin
última entrada
aqui““.

Trevo do
Atuba
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Vire à esquerda no
próximo sinal...

… e retorne
alguns metros
pela via paralela à
rodovia.

Faҫa a conversão à
direita para entrar
na Estrada da
Ribeira (placa:
Bocaiúva do Sul).
Marque a partir
daí 18 km.

Sams Club

Após 18 km pela
Estrada da Ribeira,
chegará à Fábrica
Violani.
Continue a curva à
direita....

Ao final da curva
está a entrada à
esquerda. Observe
a placa do Espaço
Maydê. Cuidado, a
conversão é
perigosa. Se
preferir, siga uns
200m enfrente
pela rodovia, e
faҫa o retorno no
próximo ponto de
ônibus.
Siga por 900 m
pela estrada de
terra.
Ao chegar a esse
bar verá outra
placa do Espaço.
Vire à esquerda
(em cotovelo) e
siga por 50m!
Chegou!

900 m

Caminho via RODOVIA DA UVA
Para quem mora no oeste e norte de Curitiba, este caminho é mais prático. Pegue
a Avenida Paraná e siga sempre enfrente em direҫão à Colombo, depois da Igreja
de Santa Cândida já estará na Rodovia da Uva. Siga sempre enfrente até a cidade
de Colombo.

Ao chegar no
Parque da Uva,
após passar pela
cadedral e centro
de Colombo …

Parque da Uva

...pegue a entrada
à direita: R.
Orlando Cecon.

Siga sempre
enfrente por 8,8
km (15 min). Os
últimos 2km
(aprox.) desse
trajeto já será em
estrada de terra.

Ao final dos 8,8
km vire à direita
na Rua Virgilio
Arcie. Tem uma
pequena placa do
Espaço Maydê.

Após fazer a
conversão verá à
sua direita a
estação da
Sanepar.

Siga por 800m.
Verá novamente a
placa do Espaço
Maydê. Vire à
direita e logo à
esquerda.
Chegou!

